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Izadiari begiratuz, eta han 
Jainkoaren aztarnak aurkituz, 
haren edertasunez txunditurik bizi izatea. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
 
 
 (Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsuak 
Jaunaren mahaira deituak. 
 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 

EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko. 
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—BEDEINKATUA JAUNGOIKOA, JESUKRISTO GURE 
JAUNAREN AITA. 
 
Damu-otoitza 
† Zenbat arduratzen garan gure osasunaz eta 
gauzak ondo joan dakiguzala eskatzeaz; eta, 
behar bada, zein gitxi testigu izateaz. Damutu 
gaitezan. 
 
—Jesus Jauna, Aitaren nahia baino bilatzen ez 
dozuna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren erreinua gauzatzeaz 
arduratzen zarana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gure lehen arduretatik askatzen 
eta jasoten gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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guztiak ere kontauta dagoz. Beraz, ez izan bil-
durrik; txori guztiak baino gehiago zaree zuek. 
Gizakien aurrean nire alde urteten dauanak, be-
re alde izango nau Ni ere, zeruetan dagoan nire 
Aitaren aurrean. Gizakien aurrean Ni ukatzen 
nauana, ostera, ukatu egingo dot Neuk ere ze-
ruan dagoan nire Aitaren aurrean».  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 

† Jesusek gaur egun behar dauzan ikasleak iza-
teko, zuzendu gaitezan Jainkoagana, eskale: 
 

Erantzuna: Jainko Jauna, zeugan dogu uste ona 
 

 
 
—Elizearen alde: ez deieen bildur izan heriotza-
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Baina nik Zuri dagizut otoitz;  
mesede-sasoia dozu, Jauna. 
Erantzun, ene Jainko, zeure maitasun handiaz,  
zeure salbamen leialaz. 
 
Ikusi egizue, apalok, eta poztu, 
izan bihotz, Jainkoaren bila zabilzenok. 
Izan ere, entzuten deutse Jaunak behartsuei, 
ez ditu gutxiesten Hari lotuak. 
Goratu begie zeru-lurrek, 
itsasoak eta bertan bizi diran guztiek. R/. 
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Profetearen lana ez da batere samurra. Lehenengo ta behin 
Jainkoaren esanetara jarri behar dau eta gero erosotasunean 
jarraitu gura dauan herriari adore emon. Bere larritasunetik, 
uste ona Jainkoagan jartera gonbidatuko dau. 
 
 
Jeremias Profetearen liburutik   (Jr 20, 10-13) 
 
Honan berba egin eban Jeremiasek: 
«Jentearen mehatxuak entzuten ditut, 
bildur-ikara edonon: 
"Salatu, salatu dagigun". 
Adiskideak eurak ere begira ditut, 
nik noiz huts egingo: 
"Ea engainatzen dogun —dinoe—; 
orduan menperatuko dogu 
eta mendekatuko gara haretaz". 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Senideok: ondo etorri Urtean Zeharreko XII. do-
meka honetako Liturgia ospatzera. Ea Jainkoa-
ganako uste ona bizten deuskun, gure makalta-
sunen lotsea eta bildurrak kentzen deuskuzan, 
eta gure lehen arduretatik ataraten gaitun, 
erreinuaren gauzatzeaz arduratu ahal izan gai-
tezan oso-osoan. Ikasi daigun, ba, gure egunero-
ko bizitzan non eta zelan izan geintekezan 
erreinuko langile, erreinuaren eraikitzaile. Sartu 
gaitezan jai giroan, abestuz. 
 
 

Sarrera-abestia 
 
 

GOAZEN ALKARTURIK biztuta fedea 
argitan zabalik maitasun bidea. 
 
1 Entzun dezagun apaltasunez entzun dezagun Jaunaren hitza 
Bere hitzetan gure egia gure indarra gure bizia. 
 
2 Gurekin dogu maisu ta lagun gurekin dogu, gurekin, Jauna! 
Egin dezagun zuzentasunez ta maitasunez bere esana! 
 
AGURRA 
† Bere ikasle izateko deitu gaituan / eta, Jainko 
maitasunaz maite izanik, / gugan uste ona dau-
an Jauna / goretsi daigun. 
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1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 
2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
 
3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 

Ingurura begiratzen dozu, Jesus, 
eta Jainkoaren aztarnak ikusten; 
eta, hain gauza ederrak dirala-ta, 
Jainkoa goraldu egiten dozu 
eta hari aintza emoten deutsozu. 
 
Zure ikasleei harenganako 
uste onera dei egiten deutsezu; 
lehen preminetatik burua jaso 
eta erreinuaren zabalkuntzaz  
arduratu daitezala agintzen deutsezu.  
 
Emoiguzu, Jesus, bildurrak uxatzea, 
ustea Jainkoagan jarriz zure jarraitzaile 
izateaz baino ez arduratzea. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
ERANTZUN-SALMOA 
 

 
Sal 68, 8-10. 14 y 17. 33-35 

 
 
R/. Hain onbera zara-eta, 
 entzun nagizu, Jauna.  
 
Zugaitik jasan ditut irainak,  
Zugaitik lotsaz gorrituta dot aurpegia. 
Arrotza izan naz neure senideentzat,  
ezezaguna neure amaren seme-alabentzat.  
Zure tenpluaren maiteminak erreten nau,  
eta gainera datorkidaz Zuri egindako irainak. 
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ra eroan bai, baina bizitzea ezin ezabatu daike-
enei, eten barik iragarriz Barri Ona, egin daigun 
otoitz. 
 
—Ebanjelizatzaileen alde; hezitzaileen alde; gu-
rasoen alde: euren hezkuntza lanetan Jesus izan 
daien maisu eta gidari, egin daigun otoitz. 
 
—Onaren lepotik barre egiten, edo ha aurrean 
erabilten diharduenak bestea errespetatzera 
heldu daitezan, zintzoak eta onak euren ezkutu-
lekuetatik urten daien, egin daigun otoitz. 
 
—Oporretan-eta diranek errespetuz begiratu 
deieen besteei, eta Natura zaintzen eta maita-
tzen ahalegindu daitezan, neurritasuna bultza-
tuz, egin daigun otoitz. 
 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
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Baina neugaz dot Jauna, gudari indartsu; 
jausiko dira nire arerioak, 
ezin izango nabe garaitu; 
hareen asmoek porrot egingo dabe, 
hareen lotsea sekulakoa izango da, 
ahaztu ezina betiko. 
Jaun ahalguztiduna, zuzen aztertzen dozuna, 
gizakiaren buru-bihotzak ikusten dozuzana, 
zure esku itzi dot neure auzia: 
ikusiko ahal dot zure mendekua arerioen bizkar! 
Kanta Jaunari, goraldu egizue Jauna, 
Harek askatu dau-eta gaiztoen eskutik behartsuaren bizia». 

      Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Gaur egun onartezin egiten jakun Paulo apostoluaren testu 
honetan, bigarren zatia azpimarratu daigun: gure txikikeria, 
mugak eta ezinak ez dira ezer Jainkoak bere Semeagan era-
kusten deuskun maitasunaren aurrean. 
 
 
San Pablo apostoluak erromatarrei egindako idazkitik   (Er 
5, 12-15) 
 
Senideok: Gizon baten bidez sartu zan pekatua munduan, eta 
pekatuaren bidez heriotzea; horrela, gizon-emakume guzti-
engana zabaldu zan heriotzea, guztiek egin eben-eta pekatu. 
Egia da, bazala pekatua munduan legea baino lehen; baina 
pekatua ez jako inori leporatzen, legerik ez badago. Halan 
ere, Adamengandik Moisesen denporaraino nagusi izan zan 
heriotzea gizakien gain; baita Adamena lango pekaturik egin 
ez ebenen gain ere. Adam etortekoa zanaren irudi da. 
Baina pekatua eta Jainkoak egiten deuskun dohaia ez dira 
neurri berekoak. Izan ere, gizon bakarraren pekatuaz guztiak 
hil baziran, askoz ugariago zabaldu da guztiengana Jainkoa-
ren dohaia, hau da, beste gizon bakar bati esker, Jesu Kristori 
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esker, emon jakun dohaia.  
Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

Gure bizikerea Jesusen jarraitzaile lez ez da 
erreza izango, erosoa eta erasorik bakoa; baina 
ez da jazoko Jainkoak gura ez dauanik. Egin 
deiogun harrerea Jesusen irakatsiari Aleluia 
abestuz, zutunik. 
 

 
 
† Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 10, 26-33) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen bere aposto-
luei: «Ez izan gizakien bildurrik. Ez da-eta ezer 
ezkuturik, agertuko ez danik; ez ezer gorderik, 
jakingo ez danik. Gaueko ilunpetan esaten deu-
tsuedana, esaizue eguneko argitan, eta belarrira 
entzuten dozuena, iragarri etxe gainetatik. 
Ez izan bildurrik gorputza hilten dabenei, baina 
arima ezin hil daikeenei; izan bildur, inori izate-
kotan, gorputz-arimak su-leizean galdu daikeza-
nari. Ez al dira, txanpon batean saltzen txori bi? 
Eta hareetako bakar bat ere ez da lurrera jaus-
ten zuen Aitaren baimen barik. Zuen buruko ule 


